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Sommerferien er her
Mange reiser fra leilighetene over lengre tid og det er derfor på tide å snakke om vannsikkerhet. Det er smart å stenge
hovedkranen når du er borte fra leiligheten over tid. Husk også å ha lufteventiler stående oppe.

Våtromsarbeide
Du må kunne dokumentere at du har benyttet faglært arbeidskraft når du renoverer toaletter, bad og kjøkken.
Vi har mistanke om at det ikke alltid er tilfelle. Et eksempel er vegghengt toalett med innebygget sisterne.
Reglene for montering av slike forutsetter at montøren forstår dem og er oppdatert vedr. regelverket. Det må
bl.a. monteres magnetventil på vanntilførsel..
Pågående arbeid

Akkurat nå foregår tekking av taket ut fra 4. etasje i oppgangene på sørsiden av lavblokkene og utskifting av
vinduer i oppgangene i Digranesveien. Dernest følger oppstart av montering av bevegelsessensorer i
lavblokkene.
Ny vaktmesterassistent….
….. er ansatt og begynte på opplæring mandag den 17. Han jobber til og med 9. august.
Veiskilt Digranesveien
…. er flyttet slik at det er leselig ved rundkjøringen, som ikke er en rundkjøring…
Sekketralle for trapper
er kjøpt inn og tilgjengelig for utlån hos vaktmester i hans arbeidstid fra kl 07-15. Da kan du få med deg
tunge ting opp- og ned trapper.
Konteiner for avfall.
Plutselig kan det dukke opp en noe pussig plassert konteiner som kan skape problemer for beboere. Det
gjelder støy og andre ting. Vi har også hatt besøk av fremmede personer oppi disse. For at plassering av
konteinere i forbindelse med renovering ikke skal føre til unødvendig irritasjon, så må plasseringen og tiden
den skal stå der, avtales med vaktmester. Som hovedregel gjelder èn uke. Borettslaget har fast konteiner nær
garasjen ved enden av Digranesveien 9. Alle andre konteinere er private og du som beboer må respektere
dette og ikke kaste avfall i dem.
Koden på konteineren skiftes nå. Du kan få den hos vaktmester.

Styret

GOD SOMMER!
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